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Abstract

This research is motivated by a problem that occurred in seventh grade students at MTs Al-Inayah Bandung
which was related to the lack of reading comprehension of Arabic texts in students. This research aims to (1)
determine the ability to read comprehension of Arabic texts in seventh grade students at MTs Al-Inayah
Bandung, (2) determine the factors that influenced the reading comprehension of Arabic texts for students,
(3) know what efforts are made to overcome difficulties of the students in understanding Arabic texts. The
method used in this research is a descriptive analysis method, with a qualitative approach. The techniques of
data collection in this study was carried out by (1) observation, (2) interviews, (3) tests, and (4) documentation.
Participants in this study were Arabic teacher and twenty six students in seventh grade. The results showed
that (1) the reading comprehension ability of seventh grade students at MTs Al-Inayah Bandung obtained
an average score of 79 with good category, (2) the factors that influenced students in reading comprehension of
Arabic text included: teacher, learning methods, motivation, interests, background, experience, lessons, text
structure of reading and vocabulary, (3) the efforts to overcome difficulties of students' reading comprehension
by the teacher are to provide motivation to students, provide examples of reading text repeatedly until students
understand very well so that students are able to answer the questions given, provide additional learning for
students who are less or students who have difficulty, provide rewards and good grades, improve students'
vocabulary mastery and form study groups.
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ملخص
التمهيد هلذا البحث هو مشكلة حدثت لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية العناية واليت
) معرفة القدرة1(  يهدف هذا البحث إىل.تتعلق بعدم قدرة الطالب على فهم املقروء للنص العريب
) معرفة العوامل2( على فهم املقروء للنص العريب لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية العناية
) معرفة احملاولة اليت قام هبا املعلم3( اليت تؤثر على قدرة الطالب على فهم املقروء للنص العريب
 واستخدم هذا البحث طريقة التحليل الوصفي.حلل صعوابت الطالب يف فهم النص العريب
)4( ) االختبار3( ) املقابلة2( ) املالحظة1(  مجع البياانت يف هذا البحث من خالل.مبدخل نوعي
 مث. طالبا الفصل السابع26 ومشرتك هذا البحث معلم اللغة العربية ابلفصل السابع و.والتوثيق

أظهرت نتائج البحث أن ( )1قدرة الطالب على فهم املقروء ابلفصل السابع ابملدرسة الثانوية
العناية حصلت على قيمة املتوسط 79يف فئة جيدة ( )2العوامل اليت تؤثر على الطالب يف فهم
املقروء للنص العريب هي املعلم وطريقة التعليم واحلافز والرغبة واخللفية واخلربة واملوضوع وتركيب
النص واملفردات ( )3واحملاولة اليت قام هبا املعلم حلل صعوابت فهم املقروء للطالب هي توفري الدافع
للطالب وإعطاء األمثلة للقراءة متكرر حىت يفهمها الطالب فهما جيدا ويتمكن الطالب من
اإلجابة على األسئلة املطروحة وتوفري التعليم اإلضايف للطالب الذين جيدون الصعوبة يف تعلم
اللغة العربية وتقدمي املكافآت والدرجات اجليدة وحتسني إتقان مفردات الطالب وتشكيل
جمموعات دراسية.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ,القدرة ,فهم املقروء
مقدمة

عملية التعليم حماولة لرعاية شخصية اإلنسان وترقيتهم روحيا أم جسداي.يف كل عملية

التعليم متكننا دراسة عدة جوانب التعليم وفقا لألهداف املراد حتقيقها .وأحد اجلوانب تعليم
اللغات .كما أوضح جيوندونوا ) (Maulani, 2014أن أهداف تعليم اللغة مساعدة الطالب على
استخدام اللغة اهلدف سواء كانت فعالة ومنتجة (احملادثة والكتابة) أو سلبية وتقبلية (االستماع
و القراءة).
القدرة على استخدام اللغة يف عامل التعليم تسمى ابملهارات اللغوية .كما هو املعروف أ ّن
يف اللغة خاصة يف اللغة العربية أربع مهارات مرتابطة بعضا ببعض ،وهي مهارة االستماع ومهارة
الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .وما من شك يف أ ّن مهارة القراءة إحدى املهارات األساسية
األربعة يف اللغة اليت جيب أن ميتلكها الطالب ).(Hamidah, 2005
كما هو املعروف أ ّن القراءة عملية إدراكية توجد فيها املرحلة األوىل بتغيري الرموز املصورة
إىل األصوات واجلمل املنطوقة ) .(Khalidah, 2018وأهم املهارات اللغوية العربية عموما تعليم
القراءة .وابعتبار على أهنا عملية إدراكية .القراءة أساس أو مركز إذا مت تعديلها ابملهارات األخرى
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كاحملادثة واالستماع الكتابة ) .(Hatim, 2011وأما اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغات األجنبية تنمية
قدرة الطالب على استخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة.
بينما رأى شافعي ) (Syamsu, 2011أن القراءة عملية لبناء فهم املكتوب .ومما جيدر ذكره
أيضا مهارة تتطلب فهم الشخص .وهذا ينطبق على قراءة النصوص ابللغات األجنبية
أ ّن القراءة ً
أحياان جيد املبتدؤون صعوبة يف تعليم اللغات األجنبية خاصة يف اللغة
خاصة يف اللغة العربيةً .
العربية .والصعوابت فيها بسبب نقصان فهم املفردات والقواعد (النحو والصرف) ابإلضافة إىل
النصوص الطويلة اليت جتعل اهتمام القارء انقصا .ابإلضافة إىل ذلك فإن ضيق الوقت املمنوح يف
أيضا على عملية فهم النصوص.
عملية التعليم لقراءة النصوص األجنبية أو العربية يؤثر ً
وشرح فوجي سانتوسا وآخرون ) (Laili, 2014أن فهم املقروء استمرار للقراءة الصامتة،
والقراءة الصامتة هتدف إىل فهم حمتوى القراءة .وأكد سابرتى وآخرون ) (Laili, 2014أن فهم املقروء
موضوع فرعي للقراءة املستمرة .واهلدف أن يكون الطالب قادرين على فهم حمتوى القراءة وتفسريه
وتعميقه.
بناءً على النظرية املقدمة ميكن االستنتاج أن فهم املقروء مهارة أو قدرة على اكتساب
املعلومات املنقولة إما ضمنيا أو مكتواب من املقروء من خالل إشراك املعرفة واخلربة .فهم املقروء
عملية التفكري الىت ميكن أن توفر الوعي للطالب لفهم األفكار املناسبة خبربهتم وتقدميها وف ًقا
الحتياجاهتم وأهدافهم يف القراءة.
و مما يؤسف له أشد األسف أ ّن البياانت امليدانية تشري إىل الظاهرة وهي نقصان مهارة
فهم املقروء لدى الطالب .وتعتمد هذه الظاهرة على نتائج املالحظات األوىل اليت قامت هبا
الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية للفصل السابع "و" وفيه  33طالبًا ،ابإلضافة إىل ذلك قامت
الباحثة مبقابلة مدرسي اللغة العربية للفصل السابع يف املدرسة الثانوية العناية ابندونج .والظاهرة
األخرى الىت وجدهتا الباحثة ظاهرة جلوانب فهم املقروء ومنها ( )1نقصان الطالب يف فهم
املفردات؛ ( )2ونقصان الطالب يف فهم اجلمل؛ ( )3ونقصان الطالب يف فهم الفكرة الرئيسية يف
الفقرة .و ( )4ونقصان الطالب يف فهم القواعد اللغوية .بناءً على نتائج حتليل البياانت املبدئية
عموما على
أن االستنتج كما تلى ( )1قدرة الطالب على فهم املقروء للنصوص العربية مت تصنيفها ً
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75؛ ()2

أهنا منخفضة ألن هناك  ٪25.71من الطالب الذين حصلوا على درجة معيارية أعلى من
بينما مت تصنيف قدرة الطالب على فهم املفردات خصوصا على أهنا منخفضة نظرا لوجود ٪42.85
ً
من الطالب الذين حصلوا على درجة معيارية أعلى من  ،75ومت تصنيف قدرة الطالب على فهم
نظرا لوجود  ٪45.71من الطالب الذين حصلوا على درجة معيارية أعلى
اجلمل على أهنا منخفضة ً
نظرا
من  ،75ومت تصنيف قدرة الطالب على فهم األفكار الرئيسية يف الفقرات على أهنا منخفضة ً
لوجود  ٪34.28من الطالب الذين حصلوا على درجة معيارية أعلى من  ،75وقدرة الطالب على
نظرا لوجود  ٪28.57من الطالب الذين حصلوا على
فهم القواعد يتم تصنيفها على أهنا منخفضة ً
درجة معيارية أعلى من .75
ويطيب يل أن أقدم هنا أ ّن هذه املشكلة تناسب ابلبحث السابق الذي قامت به ديين
أزهاين دوالي بوضوع حتليل قدرة فهم املقروء لطالب الفصل التاسع مبدرسة الثانوية أالسالمية
غويف .ويظهرالبحث أن قدرة على فهم املقروء لطالب الفصل التاسع مبدرسة الثانوية أالسالمية
غويف للعام الدراسي  2018/2017جيدة ولكنها حتتاج إىل التحسني بناءا على أساس املعايري القياسية
لدرس املطالعة .استنادا إىل مستوى فهم املقروء لدى الطالب ،أي املستوى احلريف واملستوى
التفسريي واملستوى احلرجي واملستوى اإلبداعي ،أشار طالب الصف التاسع مبدرسة الثانوية
أالسالمية غويف للعام الدراسي  2018/2017إىل أن قدرة بعض الطالب على فهم املقروء جيدة،
أي على املستوى احلريف الذي حيصل على  ٪68وحيصل املستوى التفسريي على  ٪44واملستوى
احلرجي حيصل على  ٪5واملستوى اإلبداعي حيصل على . ٪38
هذه املشكلة ايضا تناسب ابلبحث السابق الذي قامت به ريفاساري بوضوع حتسني
القدرة على فهم املقروء بتطبيق وسائل التعليم اإلنرتنييت يف الصف العاشر ابملدرسة العالية الرحيان
ابندار المبونج للعام الدراسي  .2016/2015ويظهرالبحث أن تنفيذ تعليم قراءة النصوص غري أدبية
تشبعا وهناك زايدة يف نشاط الطالب
ابستخدام وسائل التعليم اإلنرتنييت أكثر متعة وليس راتبة أو ً
عند التعليم.
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ويطيب يل أن أقول بصراحة أ ّن تشابه البحث الذي قامت به ديين أزحاين دوالي مع
البحث الذي ستقوم به الباحثة موضوع حبثها .كان موضوع البحث املدروس يتعلق ابلقدرة على
فهم املقروء .وأما االختالف فيه تركيز املشكلة وموقع البحث وسكانه وعينته.
بعد يقابل ابلبحوث السابقة الوثيقة فإن هذا البحث له حداثة حيث يرتبط هذا البحث
إبحدى قواعد اللغة العربية وهي النحو .بعبارة أخرى  ،ال تركز هذا البحث على قدرة فهم املقروء
أيضا على قدرة القواعد العربية يف النصوص احملددة .ولذلك ،هذا
لدى الطالب ولكن تركز ً
البحث مهم ليبحث كدليل للمعلمني أبن كل طالب خمتلف يف فهم املقروء ،وكان بعضهم ضعيفا
يف إتقان املفردات والبعض اآلخر ضعيفا يف إتقان القواعد والبعض اآلخر أيضا ضعيفا يف املعرفة.
مما سبق شرحه ستقوم الباحثة ابلبحث الذي يستخدم إرشادات البحث املناسبة ،وتركيز
املشكلة القدرة على فهم املقروء للنصوص العربية لدى الطالب حتت املوضوع "حتليل قدرة فهم
املقروء للنصوص العربية لدى طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج".
منهجية البحث

استخدمت الباحثة الطريقة التحليل الوصفي مبدخل نوعي .سيقوم هذا البحث
ابلبحث عن القدرة على فهم مقروء النصوص العربية لدى طالب الفصل السابع ابملدرسة
الثانوية العناية ابندونج وحتليلها ووصفها.
املشرتك يف هذا البحث هو املعلم لدرس اللغة العربية والطالب يف الفصل السابع يف
سنة  2020-2019ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج.
أداة البحث اليت استخدمها الباحث هي املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق .أما
تقنية حتليل البياانت هذ البحث هو حدف البياانت وعرض البياانت واستنتاج البياانت.
يبدأ البحث جبمع البياانت ذات الصلة أبدوات البحث احلالية .مث قامت الباحثة
أخريا  ،حتقق الباحث واستخلص النتائج
بتقليص البياانت مث عرض البياانت اليت مت مجعهاً .
مع استمرار اإلشارة إىل نتائج التخفيض وعرض البياانت اليت مت إجراؤها .وقد مت ذلك من
قبل الباحث وفق خصائص مشكلة البحث وهي وجود بياانت نوعية مت احلصول عليها من
نتائج مجع البياانت ميدانياً.
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نتائج البحث ومناقشتها
قام املعلم يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج ابخلطوات املناسبة
واملنهجية وهي املقدمة والتعلم األساسي وإتقان مواد التعليم واالختتام .ويطيب يل أن اقدم هنا
أ ّن يف املقدمة املعلم يفتح الدرس من خالل اإلدراك .مث شرح املادة املراد دراستها ابختصار .ويف
التعليم األساسي وإتقان مواد التعليم ،يبدأ املعلم التعلم ويتفاعل املعلم مع الطالب جيدا .واملادة
اليت مت شرحها تتعلق ابملبتدأ املؤخر واخلرب املقدم .عندما يكون هناك طالب ال يستطيعون اإلجابة
على األسئلة فيساعد املعلم على تذكر املادة من خالل ربطها ابحلياة اليومية .يف االختتام استنتاج
املعلم حول املادة اليت متت دراستها يف االجتماع .قبل اختتام عملية التعليم يقدم املعلم أسئلة
التقومي.
قدرة طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج على فهم املقروء للنصوص

.1

العربية
حتاول الباحثة هنا اختبار مهارة فهم املقروء لطالب الفصل السابع "و" ابملدرسة الثانوية
العناية ابندونج ابختبار حيتوي على أسئلة تتعلق بنص القراءة .ويطيب يل أن اقدم هنا أ ّن
النص املستخدم نص حيتوي على مادة املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم بعموضوع بيت السيد إبراهيم
واملوجودة يف أوراق عمل اللغة العربية  7ابملدرسة الثانوية للفصل الدراسي الثاين مع مؤشرات
على أن الطالب لديهم مفردات ويفهم الطالب الرتاكيب األساسية للغة (القواعد) وميكن
للطالب ربط املعرفة واخلربة ابلنص املقروء (الثقافة) .وهذا يناسب مبا رأه ومما سبق بيانه فإن
حقيقة القراءة فهم .إذن ما جيب على الطالب حتقيقه عند القراءة هو الفهم .وما من شك أ ّن

وجود فهم املقروء يستطيع الطالب احلصول على املعلومات واملواد التعليمية اليت يقرؤوهنا.
وابلتايل بفهم املقروء سيجد الطالب أنه أسهل الطريقة على فهم املادة (Tumpu & Jumriati,
) .2018ويوضح أندرسون ) (Somadayo, 2011أن فهم املقروء يهدف إىل فهم حمتوى النص.
وتشمل هذه األهداف :القراءة للحصول على التفاصيل واحلقائق واحلصول على األفكار
الرئيسية وترتيب تنظيم النص واالستنتاجات والتصنيف واملقارانت أو التناقضات . (Febriyanto,
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) 2016أن فهم املقروء يهدف إىل جعل الطالب قادرين على فهم نص القراءة  ،والقدرة على
العثور على املعلومات واملعىن يف حمتوى القراءة والقدرة على إجابة األسئلة املتعلقة بنص القراءة.
ابإلضافة إىل ذلك تشري نتائج البحث إىل أن طالب الفصل السابع "و" ابملدرسة الثانوية
العنايةابندونج قادرون على فهم حمتوايت النص الذي متت قراءته ،أي النص "بيت السيد
إبراهيم" ابحلصول على الدرجة أعلى من احلد األدىن ملعايري االكتمال وكانت  79جيدة.
جيدا من خالل ثالثة مؤشرات ومخس كفاءات .املؤشر
يقدر الطالب على فهم النص ً
األول أن الطالب هلم مفردات ابلكفاءة األوىل وهي معرفة معىن الكلمات ومتضاد الكلمات.
جيدا إذا
وهذا وفقا ملا قاله ) (Somadayo, 2011و مما جيدر ذكره أ ّن الشخص يفهم حمتوى النص ً
كان لديه القدرة على فهم معىن الكلمات والعبارات اليت يستخدمها املؤلف والقدرة على فهم
جيدا إذا أمكن
املعاين الضمنية واملكتوبة .وعزز ) (Turner, 2016إن القارئ يفهم مادة القراءة ً
القارئ من التعرف على الكلمات أو اجلمل يف النص ومعرفة معناها.
واملؤشر الثاين أن الطالب يفهمون الرتاكيب األساسية للغة (النحو) هبذه الكفاءة األوىل
يفهم الطالب قواعد املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم ويفهم الطالب قواعد كتابة اللغة العربية .وهذا
يناسب مبا رأه فوزان ) (Fauzan, 2011أن أهداف القراءة كما تلى:
أ .فهم املعىن الداليل للكلمات واجلمل
ب .القدرة على استخراج معاين الكلمات من داخل النّص ،أو من خارجه (عن طريق املعاجم
مثالً)
ج .حتديد املعىن العام واألفكار الرئيسة.
د .فهم املعىن املباشر القريب واملعىن غري املباشر البعيد لرسالة الكاتب.
ه .حماكمة احملتوى .
مما سبق شرحه تستنتج الباحثة أن من أجل حتقيق هذه األهداف جيب على الطالب
إتقان الرتاكيب األساسية للغة (النحو) يف النص.
واملؤشر الثالث أن الطالب يقدرون على ربط معرفتهم وخرباهتم ابلنص الذي يقرؤونه
بكفاءة أن الطالب جييبون إبجابة كاملة .ويقول ) (Somadayo, 2011أن فهم املقروء عملية
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للحصول على املعىن بنشاط والذي يتضمن املعرفة واخلربة اليت ميتلكها القارئ مث ربط حمتوى
القراءة .ويف هذه احلالة هناك ثالث نقاط رئيسية يف فهم املقروء وهي )1( :املعرفة واخلربة حول
املوضوع؛ ( )2ربط املعرفة واخلربة ابلنص املقروء؛ ( )3عملية احلصول على املعىن بنشط وف ًقا لوجهات
جيدا إذا كان
نظرهم .وهذا وفقا ملا رأه تورنري ) (Turner, 1988أن القارئ يُقال فاهم حمتوى القراءة ً
إبمكانه ربط معىن اخلربة ابملعىن اجلديد يف القراءة.
قدرة الطالب على إجابة أسئلة فهم املقروء ابلنص العريب مبوضوع "بيت السيد إبراهيم"
يوجد مؤشر واحد بكفاءتني يف فئة جيدة ومؤشر واحد بكفاءتني يف فئة كافية ومؤشر واحد
بكفاءة واحدة يف فئة فاشلة.
ويطيب يل أن أقول بصراحة أ ّن هذا يدل على أنه ال تزال هناك مؤشرات لألسئلة اليت مل
يتم اإلجابة عليها من قبل طالب الفصل السابع "و" ،أي أن هناك  ٪63من الطالب يف املؤشر
الثالث ،أي "ميكن للطالب ربط املعرفة واخلربة ابلنص املقروء" بكفاءة "أجاب الطالب إبجابة
كاملة" .وهذا وفقا ملا قالته سوسانيت ) (Susanti, 2013أن فهم املقروء عملية فكرية ميكن أن توفر
الوعي للقراء أو الطالب لفهم األفكار اليت تناسب خبربهتم اخللفية وتفسريها وف ًقا الحتياجاهتم
وأهداف القراءة . .قال سومادايو ) (Somadayo, 2011أن فهم مادة القراءة ال يعتمد فقط على
أيضا على املعرفة السابقة للقارئ .النظرية اليت عرب عنها سوسانيت
ما حتتويه القراءة ولكنه يعتمد ً
وسومادايو هلا أوجه تشابه ،أنه يف عملية فهم املقروء أن يكون له خربة أساسية ومعرفة مسبقة
جيب أن ميتلكها القارئ.
.2

العوامل اليت تؤثر على قدرة فهم املقروء للنصوص العربية لدى طالب الفصل السابع

ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج
دائما بسالسة ،فمن الناحية العملية له عديد من
تعليم قراءة النصوص العربية ال يتم ً
العوامل اليت تؤثر عليه .ولتحديد العوامل اليت تؤثر على فهم قراءة النصوص العربية ،قامت الباحث
ابملالحظة ومقابلة الطالب ومعلم اللغة العربية.
ومن نتائج مقابلة املعلم ،وما من شك أن تعليم فهم املقروء ابستخدام طريقة احملاضرة
ميكن أن حيسن إتقان القراءة والكتابة .وهذا وفقا ملا رأه سيفول ) (Saiful, 2018أبن استخدام طرق
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القراءة ميكن أن يشجع الطالب على فهم حمتوى القراءة .وزادت أستويت
استخدام الطرق املناسبة والصحيحة يف القراءة ميكن أن حيسن نتائج تعلم الطالب.
بناءً على نتائج املقابلة واالختبار ،أن للطالب خلفيات خمتلفة يؤثرون على نتائج اختبار
طالاب مل يتعلموا أصول الدين
فهم املقروء للنصوص العربية .ويوضح ذلك من حقيقة أن هناك ً
ويف هذه احلالة يقرأون القرآن ويكتبونه وحيصل خرجيو املدارس االبتدائية احلكومية على نتائج أقل
مقارنة ابلطالب الذين تعلموا أصول الدين .وفقا ملا رأته سوسانيت ) (Somadayo, 2011أن العوامل
اليت تؤثر على فهم املقروءة هي )1( :مادة القراءة  )2( ،الدافع واالهتمام والعادة )3( ،البيئة خارج
املدرسة ( )4برامج التعليم اليت تركز على التعرف على القراءة أكثر من الالزم و ( )5املهارات
واخلربات األساسية وغريها.
أيضا تؤثر على
ابإلضافة إىل اخللفيات املختلفة رأى ملعلم أن اهتمامات الطالب املختلفة ً
نتائج اختبارات فهم املقروء للنصوص العربية .يتضح هذا من نتائج املقابلة ،فالطالب الذين قالوا
"أشعر ابلكسل أثناء القيام بذلك" حصلوا على نتائج اختبار أقل ،وبينما حصل الطالب الذين
قالوا "أحب قراءة النصوص العربية ألهنا ممتعة وسهلة الفهم" على نتائج اختبار جيدة .وفقا لنظرية
نور هادي ( )1987و وحداح ( )2018أبن هناك عاملني متورطني يف عملية القراءة ومها العوامل
الداخلية والعوامل اخلارجية .و مما جيدر ذكره أ ّن العوامل الداخلية تشمل الذكاء واالهتمامات
واملواقف واملواهب والتحفيز وأهداف القراءة .وميكن أن تكون العوامل اخلارجية مرافق القراءة
ونصوص القراءة والبيئة أو عوامل اخللفية االجتماعية واالقتصادية وعادات القراءة.
ال يقتصر دور املعلم على حتفيز الطالب على التعلم ولكن جيب أن يظهر الدافع لدى
أيضا ابهتمام تطوير تعلم الطالب
الطالب شخصيًا .ابإلضافة إىل ذلك يتم تكليف العائالت ً
حبيث يزيد دافع الطالب ليكونوا أكثر نشاطًا يف التعلم ،ألن دروس اللغة العربية يف الفصل
حمدودة حبيث ال ميكن نقل املادة كلها .بناءً على نتائج االختبار ومقابلة الطالب ،كان هناك
بعض الطالب الذين مل حيظوا ابهتمام أولياء أمورهم لذا فضل الطالب الغش يف عمل أصدقائهم.
ولكن هناك بعض الطالب الذين هلم دافع كبري أييت من داخلهم وحيصلون على الدعم من والديهم
وبيئتهم حىت يدرس الطالب يف املنزل بنشاط.
)(Astuti, 2012
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مما سبق بيانه ذكر المب وأرنول ) (Somadayo, 2011أن هناك أربعة عوامل متكن أن تؤثر
على عملية فهم املقروء وهي:
أ .البيئة .تشمل البيئة خلفية الطالب وخربهتم واالقتصاد االجتماعي
ب .الفكري .يشمل الفكري طرق التعليم واإلجراءات وقدرات املعلم والطالب.
ج .النفسي .يشمل النفسي الدوافع واالهتمامات والنضج االجتماعي والعاطفي وتكيف
النفوس.
د.الفسيولوجي .يشمل الفسيولوجي الصحة البدنية واالعتبارات البيولوجية واجلنس.
وفقا ملا قاله سومادايو ) (Somadayo, 2011إن اهلدف الرئيسي من فهم املقروء اكتساب
الفهم .وبذلك ميكن للطالب الذين هلم عادة القراءة املستمر تؤثر على فهم الطالب .ويتضح
هذا من نتائج مقابلة الطالب الذين قالوا "جيب علي أن أقرأ متكررا جبيد لفهم النصوص املقروءة".
وهذا يناسب مبا عربه ليلي ) (Laily, 2014أن املراد بقدرة الشخص على فهم املقروء ليس بقدرة
وراثية ولكنه نتيجة لعملية التعلم والتعليم بدائب ومدرب .كلما كان الشخص أكثر مهارة يف فهم
املقروء ،كانت طريقة التفكري أوضح وأكثر إشراقا.
ومن نتائج املقابلة واالختبار تبني أن العديد من الطالب يفتقرون إىل املفردات .حبيث
يواجه الطالب الصعوابت يف فهم حمتوايت النص واالختبارات املقدمة .وأكد ساري وآخرون
( )2018كما هو املعروف أ ّن أن العامل الذي يدور دورا مهما يف حتسني مهارات فهم املقروء إتقان
املفردات.
ميكن للمعلم الذي يتمتعه الطالب وله طريقة التعليم السهلة أن يؤثر أيضا على قدرة
الطالب على فهم حمتوى القراءة وحيسنوهنا .ومن انحية أخرى ميكن أن يؤدي املعلم اململ وطريقة
جدا إىل إعاقة قدرة الطالب على فهم حمتوى القراءة .من احملقق طبعا أ ّن هذا
التعليم السريعة ً
يناسب بنتائج مقابلة طالب الصف السابع "و" ،حيث جيد الطالب الصعوابت يف فهم حمتوى
جدا يف التعليم .وبذلك يصبح املعلم أحد العوامل اليت تؤثر على قدرة
القراءة ألن املعلم السريع ً
الطالب على فهم املقروء .وهذا يناسب مبا رأه المب وأرنول ) (Somadayo, 2011أن العامل
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الفكري أحد العوامل اليت ميكن أن تؤثر على عملية قراءة فهم الشخص .يشمل العامل الفكري
طرق تعليم املعلم واإلجراءات وقدرة املعلمني والطالب.
والعامل اآلخر الذي يؤثر على مهارة فهم املقروء لدى الطالب إتقان بنية نص القراءة.
سيجد الطالب الذين ال يتقنون بنية القراءة اليت يقرؤوهنا الصعوبة يف فهم حمتوى القراءة .يف هذ
البحث أن النص املستخدم نص حيتوى على مادة املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم مبوضوع بيت السيد
إبراهيم .والنص له بنية مميزة .يتم تقدمي النص ابلرتكيز على تطبيق مادة املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم.
وهذا ما أكده شافعي ) (Somadayo, 2011أن العوامل اليت تؤثر على عملية فهم الطالب للقراءة
هي التمكن من بنية النصوص .وكل نوع من أنواع نص القراءة له بنية خاصة.
وابإلضافة إىل ذلك ميكن أن أتيت العوامل اليت تؤثر على قدرة الطالب على فهم املقروء
من عدم قدرة الطالب على فهم املوضوع املقدم .يف هذه احلالة املادة اليت تتم دراستها تدور حول
مادة املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم .فبمعىن آخر سيجد الطالب الذين ال يتقنون املادة الصعوبة يف
فهم النص حتت موضوع بيت السيد إبراهيم .ومتكن املالحظة من خالل نتائج اختبار تقومي
الطالب حيث كان هناك طالب أجابوا خباطئ على األسئلة حول مادة املبتدأ املؤخر واخلرب
أيضا مبا رأه ) (Somadayo, 2011هناك عوامل اليت متكن أن تؤثر على جناح
املقدم .وهذا يتوافق ً
الطالب يف فهم املقروء على سبيل املثال املعلمني والطالب والبيئية واملواد وتقنيات التعليم.
.3

احملاولة املطلوبة حلل الصعوابت يف فهم النصوص العربية لدى طالب الصف السابع

ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج
أوالً ،قام بتوفري الدافع للطالب

) .(Andriani, 2018وف ًقا ألهداف تعليم اللغة العربية
ابملدرسة الثانوية العناية ابندونج ،أي إيصال الطالب لفهم القرآن الكرمي .الدافع املمنوح للطالب
أن يعرف الطالب أن تعليم اللغة العربية ليس أبمر صعب .وكذلك ربط فوائد تعليم اللغة العربية
ابحلياة اليومية مثل فهم القرآن الكريك والصالة .والعوامل اليت تؤثر على مهارة فهم املقروء هي:
( )1املقراءة )2( ،التحفيز واالهتمامات والعادات )3( ،البيئة خارج املدرسة ( )4الربامج التعليمية
اليت تركز كثريا على التعرف ابلقراءة )5( ،القدرة واخلربة وغريها (Susanti, 2013).
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اثنيًا ،توفري تعليم إضايف للطالب الذين جيدون الصعوبة يف تعلم اللغة العربية .ويهدف
التعلم اإلضايف إىل جعل الطالب يتعلمون اللغة العربية أكثر عم ًقا ومرونة.
اثلثًا ،وقد يتم بذل اجلهود اخلاصة للتغلب على صعوابت تعلم فهم املقروء إبعطاء أمثلة
للقراءة متكررا حىت يفهم الطالب ح ًقا ويتمكنوا من فهم حمتوى النص واإلجابة على األسئلة
املطروحة.
رابعاً ،منح املكافآت والدرجات اجليدة للطالب من أجل تعزيز محاسهم لتعلم اللغة
العربية.
جهدا وميكن القيام به لتحسني مهارة فهم
خامسا ،يعد حتسني إتقان مفردات الطالب ً
ً
ن هذا ما تعززه نظرية ماكلوغلني وألني (Somadayo,
املقروء للطالب .ويطيب يل أن اقدم هنا أ ّ
) 2011أن تطوير مفردات الطالب وتعلمه يؤثر على فهم القراءة.
سادسا ،حتفيز الطالب الذين يتقنون حىت يتمكنوا من توجيه أصدقائهم الذين ال
يستطيعون فهم النصوص العربية .يتم ذلك عن طريق تشكيل جمموعات الدراسة .يصبح الطالب
املوجودون مرشدين .وكانت وظيفة املرشد إرشاد أصدقائه إىل فهم النصوص العربية .وفقا لنور
هادي ( )1987ومما جيدر ذكره أ ّن هناك عامالن متورطان يف عملية القراءة ومها العامل الداخلي
والعامل اخلارجي للقارئ .يشمل العامل الداخلي الذكاء واالهتمامات واملواقف  ،وامليول والتحفيز
وأهداف القراءة .ويشمل العامل اخلارجي مرافق القراءة والنصوص والبيئات أو اخللفية االجتماعية
واالقتصادية وعادات القراءة.
اخلالصة

أوالً ،قدرة الطالب على فهم املقروء الذي حيتوي على مادة "املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم"
مبوضوع "بيت السيد إبراهيم" واملوجودة يف أوراق عمل اللغة العربية ابلفصل السابع ابملدرسة
الثانوية العناية الفصل الدراسي الثاين حصلت على قيمة املتوسط 79يف فئة جيدة.
اثنيًا ،العوامل اليت تؤثر على الطالب يف فهم املقروء يف النص الذي حيتوي على مادة
املبتدأ املؤخر و اخلرب املقدم " مبوضوع "بيت السيد إبراهيم" واملوجودة يف أوراق عمل اللغة العربية
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ابلفصل السابع ابملدرسة الثانوية العناية الفصل الدراسي الثاين هي املعلم وطريقة التعلم و احلافز
.والرغبة واخللفية واخلربة واملوضوع وتركيب النص واملفردات
 احملاولة اليت قام هبا املعلم حلل على صعوابت فهم املقروء للطالب هي توفري الدافع،اثلثًا
للطالب وإعطاء األمثلة للقراءة متكرر حىت يفهمها الطالب فهما جيدا ويتمكن الطالب من
اإلجابة على األسئلة املطروحة و توفري التعلم اإلضايف للطالب الذين جيدون الصعوبة يف تعلم
اللغة العربية وتقدمي املكافآت والدرجات اجليدة وحتسني إتقان مفردات الطالب وتشكيل
.جمموعات دراسية
 للطالب أن يقرأ الطالب فقط: اإلقرتاحات هلذا البحث هي،بناءً على اخلالصات
 للمعلمني أن ينبغى.جيدا
ً  ولكن جيب على الطالب قادرون على فهم النص،بسرعة عالية
للمعلمني أن يدربوا قدرة الطالب على أنشطة فهم املقروء من خالل توفري املزيد من النصوص
.األخرى اليت حتتوي على مادة املبتدأ املؤخر واخلرب املقدم حىت يفهمها الطالب فهما عميقا
للباحثني املتقدمني أن ينبغى للباحثني املتقدمني أن يقوم اختبارات جتريبية يف مدارس أخرى
وعلى مستوى تعليمي أعلى حبيث تكون رؤى نتائج هذا البحث أوسع وميكن الوثوق هبا وحساهبا
.علميًا
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